Sistem Kromatografi Pure
Ruang Pure. Keselamatan Pure. Kesederhanaan Pure.

Sistem Pure
Solusi pemisahan sederhana dan hemat ruang
Sistem kromatografi Pure sangat ringkas, memastikan keselamatan pada tingkat tertinggi dan
mudah digunakan untuk aplikasi flash atau HPLC preparatif apa pun. Platform dirancang untuk
mendapatkan lebih banyak pemurnian dengan bentuk yang lebih kecil, melindungi Anda dan
sampel Anda serta untuk mencapai hasil terbaik dengan cara yang paling nyaman.

Hemat Ruang
Desain ringkas dan canggih

Pengoperasian Aman
Perlindungan staf laboratorium,
penelitian dan lingkungan kerja
mereka

Mudah Digunakan
Pengoperasian mudah dan
intuitif

Instrumen Pure memungkinkan
penggunaan ruang laboratorium
yang efisien. Beberapa fitur
membuatnya cocok di lingkungan
mana pun:
· Luas area kecil dan platform
pelarut ekstra
· Kartrid/penyangga kolom di
bagian depan sistem
· UV dan ELSD terintegrasi
· Flash dan HPLC preparatif
dalam satu sistem

Utamakan keselamatan! Oleh
karena itu BUCHI mengembangkan
dan menggabungkan banyak
teknologi canggih untuk Pure:
· Bagian penampung fraksi yang
tertutup memastikan udara di
laboratorium bersih
· Sensor tekanan dan kebocoran
untuk pengoperasian yang aman
· Kendali jarak jauh mengurangi
paparan ke lingkungan
laboratorium

Semua instrumen Pure mudah
digunakan. Elemen kuncinya:
· Interface perangkat lunak
mengikuti logika teruji
· Teknologi ELSD terintegrasi
paling mudah digunakan
· Injeksi sampel yang universal
· semua bagian penting mudah
diakses untuk dibersihkan atau
pemeliharaan
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Hemat Ruang
Desain ringkas dan canggih
Ruang laboratorium memiliki dampak signifikan pada biaya. Oleh karena itu, Pure
menawarkan kombinasi unggul dari kinerja tinggi, kualitas unggul dan ukuran
instrumen yang ringkas.

Hemat ruang di meja Anda berkat luas area yang kecil

Pure termasuk sistem kromatografi terkecil di pasar. Dengan lebar minimum, maka akan
meluangkan ruang meja untuk menyimpan sampel Anda, bahan habis pakai atau peralatan
laboratorium lainnya. Platform ekstra di bagian atas untuk menyimpan 4 botol pelarut, sehingga
tidak perlu diletakkan di meja.
Penyangga kartrid/kolom diposisikan di depan instrumen Pure sehingga mudah diakses dan
bagian sampingnya bebas.
Maksimalkan ruang laboratorium Anda dengan multifungsionalitas

Dengan platform Pure, memungkinkan untuk menggabungkan teknik yang berbeda dalam satu
sistem tanpa mengorbankan fitur atau fungsi:
· Flash dan HPLC preparatif: Tahapan pemurnian awal dan resolusi tinggi
· Deteksi UV dan ELS: deteksi senyawa apa pun (kromofor dan non-kromofor)
Instrumen kemampuan ganda ini memberikan fleksibilitas tertinggi kepada ahli kimia dan
memungkinkan mereka untuk mempertahankan kontrol langsung di seluruh proses dalam satu
laboratorium tunggal.

Penyangga kartrid

Platform pelarut
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Pengoperasian Aman
Melindungi pengguna, sampel, dan lingkungan
Setiap lab memiliki risiko yang signifikan dan pencegahan kecelakaan
laboratorium sangat membutuhkan perawatan. Pure telah dirancang untuk
membuat kromatografi aman untuk semua orang.

Nikmati udara bersih menggunakan penutup asap

Meskipun setiap lab dilengkapi dengan lemari asam, ruangnya agak
terbatas dan digunakan terutama untuk reaksi kimia.
Instrumen Pure dapat dioperasikan dengan aman bahkan di luar lemari
asam karena semua dilengkapi dengan penutup asap pada penampung
fraksi dan ventilasi dapat bekerja secara aktif.

Mengurangi paparan bahan kimia dengan kendali
jarak jauh

Setiap tempat kerja ilmiah memiliki potensi bahaya dan risiko kesehatan
yang besar. Pencegahan terbaik adalah menghabiskan waktu sesedikit
mungkin di laboratorium. Kendali jarak jauh Pure memungkinkan
pengguna untuk memantau dan mengontrol proses pemurnian dari PC,
tablet, atau ponsel cerdas.

Merasa aman dengan sistem Anda berkat
pemantauan dan pengaturan otomatis

Tingkat perlindungan tertinggi harus diberikan kepada pengguna,
sampel dan sistem itu sendiri. Semua sistem Pure dilengkapi dengan
sensor yang memantau uap, tekanan, dan level pelarut dalam botol
selama keseluruhan proses pemurnian. Berkat teknologi RFID pada
kartrid dan rak, potensi risiko pengaturan yang salah (misalnya tekanan
maks.) dihilangkan.
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Mudah Digunakan
Pengoperasian mudah dan intuitif
Penanganan pemurnian senyawa memerlukan banyak waktu dan beberapa
instrumen yang berbeda. Akibatnya, pengguna mencoba untuk meminimalkan
waktu untuk perangkat atau metode yang berjalan. Pengoperasian instrumen
Pure yang sederhana menyederhanakan proses pemurnian dan membuatnya
sangat efisien.

Injeksi sampel yang fleksibel berkat desain yang
cerdas

Mode injeksi sampel beragam seperti aplikasi itu sendiri. Pure
menawarkan cara mudah untuk injeksi cair dan padat. Penyangga
kartrid flash universal memungkinkan pengguna untuk memilih antara
injeksi bawah-atas atau atas-bawah.

Meminimalkan waktu untuk pelatihan pengguna
berkat perangkat lunak sederhana

Semua sistem Pure dapat dioperasikan dengan mudah dan aman
berkat perangkat lunak khusus. Satu layar pemrograman dan kontrol
pengerjaan sederhana meminimalkan waktu untuk pelatihan pengguna.
Satu klik untuk beralih antara mode Flash dan HPLC preparatif, optimasi
metode yang disederhanakan (Perangkat lunak NAVIGATOR Pure),
modifikasi parameter cepat selama menjalankan dan pengenalan
otomatis (RFID) dari rak dan kartrid membantu untuk mencapai hasil
pemurnian terbaik, apakah Anda ahli maupun bukan ahli.

Buat semua senyawa Anda mudah terlihat dengan ELSD

Pengendalian ELSD terintegrasi sangat sederhana:
· Tidak ada kontrol suhu atau pembersihan yang diperlukan
· Pemisahan eluen ke ELSD dikirimkan menggunakan aliran gas sehingga tidak diperlukan
pompa atau pelarut tambahan
· Sensitivitas yang dapat dipilih dengan perangkat lunak
Karena ELSD adalah teknik destruktif, sampel yang dialihkan ke ELSD akan hilang. Dengan 30 µL
per menit, ELSD Pure memiliki tingkat kehilangan sample terendah di pasar.

Nebulization

Evaporation

Detection
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Ikhtisar produk
Solusi terbaik untuk kebutuhan Anda
C-805

C-810

C-815

C-830

C-835

C-850

Flash

•

•

•

–

–

HPLC Prep

–

–

–

•

•

•
•

3 pompa piston

•

•

•

–

–

–

Pompa HPLC

–

–

–

•

•

•

250

250

250

100

100

250
100

50

50

50

300

300

300

Pembersihan udara

–

•

•

–

–

•

Jalur pelarut

2

4

4

4

4

4

Injeksi cairan langsung
pada kartrid

•

•

•

–

–

•

Injeksi Loop Cair

–

–

–

•

•

•

Opsional

Opsional

Opsional

–

–

Opsional

Penyangga kartrid flash
(≤ 330 g)

•

•

•

–

–

•

Penyangga kartrid flash
(750 – 5000 g)

Opsional

Opsional

Opsional

–

–

Opsional

Penyangga kolom HPLC
prep (≤ 30 mm ID)

–

–

–

•

•

•

Penyangga kolom HPLC
prep (50 – 70 mm ID)

–

–

–

Opsional

Opsional

Opsional

Fungsi scan UV

–

•

•

•

•

•

Panjang gelombang UV

2

4

4

4

4

4

200 – 400

200 – 800

200 – 800

200 – 800

200 – 800

200 – 800

–

–

•

–

•

•

Metode

Pompa

Laju alir
Tekanan maks

Injeksi sampel

Padatan

Detektor

Spektrum UV [nm]
Deteksi ELS

Dimensi WxDxH [mm]
Nomor Item
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365x570x680
11C80500

365x570x680
11C81000

11C81500

365x570x680
11C83000

11C83500

365x570x680
11C85000

Sistem mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda?

Pemurnian sampel kompleks
rendah

Pemurnian sampel
kompleks tinggi

· S
 ampel kompleks rendah menunjukkan
pemisahan yang mudah atau bagus antara
puncak yang menjadi perhatian dan
impuritas
· Penggunaan partikel menengah hingga
besar (15 - 60 µm) adalah solusi paling
ekonomis untuk aplikasi standar

· S
 ampel kompleks yang tinggi sulit
dipisahkan dan menunjukkan sebagian
puncak yang tumpang-tindih
· Penggunaan partikel silika ukuran
kecil (5 - 15 µm) diperlukan, yang
memberikan resolusi yang sangat baik
(= kemurnian) tetapi menghasilkan
tekanan balik yang tinggi

Injeksi konsentrasi sampel
kecil hingga tinggi

Injeksi konsentrasi sampel
kecil

· Konsentrasi sampel
hingga 300 g

· Konsentrasi sampel
hingga 1 g

Deteksi senyawa kromofor

Deteksi senyawa non-kromofor

· S
 enyawa kromofor menyerap panjang
gelombang cahaya dalam rentang
panjang gelombang yang Visible atau
UV (200 - 800 nm)
· Senyawa yang cocok untuk deteksi UV
biasanya mengandung ikatan tak jenuh,
gugus aromatik, atau gugus fungsi yang
mengandung heteroatom

· S
 enyawa non-kromofor tidak
menyerap cahaya dan dengan
demikian tidak dapat´ divisualisasikan
melalui detektor UV
· Senyawa tipikal adalah karbohidrat
· Senyawa non-kromofor dapat dideteksi
melalui deteksi Evaporative light
scattering (ELS)
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Pure C-815
Layar sentuh yang dapat
diatur kemiringannya

Dengan perangkat lunak intuitif

Pembaca RFID
kartrid

Port injeksi sampel
flash

Penampung
fraksi tertutup

Dengan 2 rak dan
pembaca FID

Nebulizer ELSD

Pemisahan aliran ELSD

3 pompa piston

50 bar, 250 mL per mnt
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Penyangga kartrid
fleksibel

Pure C-850
Layar sentuh yang dapat
diatur kemiringannya

Dengan perangkat lunak intuitif

Pembaca RFID
kartrid

Penampung
fraksi tertutup

Dengan 2 rak dan
pembaca RFID

Nebulizer ELSD
Katup injeksi
sampel prep

Pemisahan aliran ELSD

Pompa HPLC prep

Penyangga kolom

300 bar, 100 mL per mnt
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Aksesori

Dry Air Supply

Dry Air Supply menyederhanakan pengoperasian sistem Pure dengan
memproduksi udara kering bebas partikel sesuai permintaan tanpa
perlu perhatian operator. Udara digunakan dalam sistem Pure untuk
membawa sampel ke detektor ELS dan untuk membersihkan pelarut
dari kartrid yang sudah habis dan sampel loader.
Pure Dry Air Supply unit

11069026

Platform pelarut

Sistem Pure dilengkapi dengan platform pelarut ekstra di atas yang
menyediakan ruang untuk empat botol. Hal ini memungkinkan
penggunaan ruang yang tersedia dengan lebih baik dan mengurangi
risiko tumpahan.
Pure Solvent bottle platform kit

11069285

Pure Retaining container

11068468

Rak & tabung kaca

Penampung fraksi dari sistem Pure kompatibel dengan beberapa
ukuran rak dan tabung kaca yang berbeda, yang memungkinkan
penampungan optimal bergantung pada ukuran fraksi. Semua rak
secara otomatis diidentifikasi oleh sistem Pure melalui tag RFID.
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Pure Rack type 1 for 12 × 75 mm glass tubes (1 pc)

11066672

Pure Rack type 2 for 13 × 100 mm glass tubes (1 pc)

11066673

Pure Rack type 3 for 16 × 125 mm glass tubes (1 pc)

11066674

Pure Rack type 4 for 16 × 150 mm glass tubes (1 pc)

11066675

Pure Rack type 5 for 18 × 150 mm glass tubes (1 pc)

11066676

Pure Rack type 6 for 25 × 150 mm glass tubes (1 pc)

11066677

Pure Rack type 7 for squared bottles (ø 65 mm) (1 pc)

11068452

Pure Rack type 8 for funnels (ø 50 mm) (1 pc)

11069407

Pure Rack type 9 for 16 × 100 mm glass tubes (1 pc)

11069242

Loop

Pada mode HPLC prep, sampel dimasukkan ke loop stainless sebelum
ditransfer secara otomatis ke kolom. Lima ukuran loop yang berbeda
dapat dipilih untuk sistem Pure.
Pure 2 mL sample loop

11068476

Pure 5 mL sample loop

11068205

Pure 10 mL sample loop

11068206

Pure 20 mL sample loop

11069768

Pure 50 mL sample loop

11069799

Rak kartrid ukuran besar terintegrasi

Sistem Pure memungkinkan bekerja dengan kartrid ukuran besar
(750 - 5000 g) dan kolom HPLC prep (50 - 70 mm ID) yang dapat
dihubungkan melalui penyangga terintegrasi.
Pure cartridge holder XXL

11070532

Pure column holder XL

11068467

Alat solid loader

Platform Pure menawarkan solusi spesifik untuk pemuatan padat, yang
memungkinkan pengisian sampel yang mudah dan fleksibel dalam
tabung kosong dan koneksi langsung ke sistem Pure. Peralatan ini
dapat tahan hingga 50 bar (725 psi) sehingga memberikan fleksibilitas
maksimum.
Pure Solid loader S set, incl. adapter set, sleeve,
tubes (20 pcs) and frits (40 pcs)

11068975

Pure Solid loader M set, incl. adapter set, sleeve,
tubes (20 pcs) and frits (40 pcs)

11070505

Pure Solid loader frits S (40 pcs)

11068969

Pure Solid loader frits M (40 pcs)

11069654

Pure Solid loader tubes S (20 pcs)

11068971

Pure Solid loader tubes M (20 pcs)

11069653

Pure Solid loader insertion rod S (1 pc)

11068973

Pure Solid loader insertion rod M (1 pc)

11070569
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Bahan Habis Pakai Pure
Lebih fokus pada aplikasi Anda
Portofolio bahan habis pakai Pure menawarkan berbagai produk yang tak tertandingi untuk
berbagai aplikasi flash dan HPLC preparatif apa pun. Fitur dan peralatan tambahan memastikan
hasil optimal bahkan untuk pemisahan yang menantang tanpa mengorbankan kenyamanan.

Fleksibilitas Tinggi
Beragam solusi untuk aplikasi
flash dan HPLC prep

Solusi Terspesialisasi
Fitur yang melebihi ekspektasi
Anda

Kenyamanan Maksimal
Mengembangkan metode flash
dalam waktu singkat

Berbagai kolom Pure mencakup
semua kebutuhan:
· Kartrid flash
· Sample Loader
· Kolom HPLC prep
· Kolom kaca

Beberapa aplikasi membutuhkan
perlengkapan khusus. Oleh karena
itu BUCHI menawarkan solusi
khusus:
· Kolom kaca untuk kapasitas
sampel ≥ 300 g
· Perlengkapan solid loader
tahan hingga 50 bar (725 psi)
· Kolom HPLC prep ID 70 mm
untuk pemurnian skala besar

Peralatan
praktis
membuat
pengaturan pemurnian flash
berlangsung mudah dan cepat:
· Peralatan digital FlashPure Scout
membantu Anda memilih kartrid
yang paling sesuai dengan
kebutuhan Anda
· TLC sampai perangkat lunak
navigator flash menyederhanakan
pengoptimalan metode

Bahan habis pakai tersedia dengan
berbagai dimensi dan jenis fase
diam.Selanjutnya semua kompatibel
dengan sistem flash atau HPLC
preparatif apa pun di pasar.

Berkat tag RFID pada kartrid flash,
parameter penting dari pengerjaan
secara otomatis ditransfer ke sistem
Pure.
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Bahan Habis Pakai Pure
Portfolio

FlashPure

Kartrid FlashPure ditawarkan dalam berbagai ukuran, jenis fase diam,
ukuran partikel dan geometri yang berbeda. Hal ini memungkinkan
pengguna untuk memilih kartrid flash yang paling sesuai dengan
kebutuhan pemurniannya.

PrepPure

Kolom HPLC PrepPure diisi dengan silika berkualitas tinggi dan
memungkinkan kinerja pemisahan resolusi tinggi. Skalabilitas yang
mudah dari kolom ID 4,6 - 70 mm dan fase untuk aplikasi standar
atapun yang ditargetkan membuat PrepPure pilihan yang jelas untuk
hasil terbaik.

GlasPure

Ketika pemurnian harus ditingkatkan, GlasPure menawarkan fleksibilitas
maksimum dalam hal skala dan persyaratan pemisahan. Kolom kaca
dirancang untuk jumlah sampel lebih dari 300 g dan tekanan hingga 50
bar (725 psi).

Sample Loader

Jenis loading sampel pada kartrid flash atau kolom HPLC preparatif
memiliki dampak besar pada hasil pemurnian akhir. Dengan portofolio
loading sampel Pure, ahli kimia memiliki pilihan antara beberapa opsi
yang mudah.
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Servis & Pelatihan
Paket Servis BUCHI
BUCHI START – Efisiensi tertinggi dari awal

Dari instalasi profesional hingga masalah dan kesepakatan tanpa kekhawatiran yang akan
memberikan Anda perkiraan biaya total dengan efisiensi setinggi mungkin. www.buchi.com/start
«Instal»

·
·
·
·

 engaturan dan pengujian produk
P
Pelatihan langsung dari teknisi bersertifikasi
Evaluasi lingkungan sekitar produk baru Anda
Integrasi terbaik dari produk baru Anda ke dalam infrastruktur yang ada

«IQOQ»

· Instalasi produk atau sistem
· Instalasi dan Kualifikasi Operasional
BUCHI EXACT – Akurasi tersertifikasi untuk tingkat kepercayaan tertinggi

Ini adalah kualifikasi profesional dan komprehensif dari produk BUCHI Anda. Kami melakukan
layanan kualifikasi pada tingkat yang hanya dapat dicapai oleh Produsen.
www.buchi.com/exact
«OQ»

· L
 ayanan OQ sekali waktu akan memberikan Anda dokumen dan sertifikat yang diperlukan.
· Tim layanan mengingatkan Anda tentang kemungkinan untuk OQ tindak lanjut sebelum
sertifikat kedaluwarsa.
«OQ Circle»*

· L
 ebih baik membeli paket OQ daripada OQ Individu karena Anda akna mendapatkan jaminan
tambahan diskon pada dokumen, menempatkan Anda di atas prioritas untuk topik layanan
yang relevan dan memberi Anda pemikiran bahwa BUCHI akan mengurus aspek penjadwalan
dari kunjungan tersebut.
BUCHI CARE – Keandalan Tidak Terkalahkan

Mempertahankan perangkat yang banyak digunakan membutuhkan bagian dan frekuensi
pemeriksaan yang berbeda dari unit yang dioperasikan sesekali. Pendekatan kami mengambil
faktor-faktor seperti ini menjadi pertimbangan untuk memberikan
Anda solusi optimal yang hemat biaya.
· Pendekatan tersebut disesuaikan dan dengan jumlah kunjungan yang benar
Info lebih lanjut di www.buchi.com/care
BUCHI ACADEMY – Tingkatkan pengetahuan Anda, dapatkan keunggulan
dari pesaing Anda

Solusi Expert Know-How disediakan oleh para ahli aplikasi di pusat kompetensi kami di
Flawil, Beijing dan Mumbai dan para ahli lokal yang tersedia di organisasi pemasaran kami.
Dukungan ilmiah kami menawarkan studi kelayakan pra-penjualan, penawaran solusi khusus,
dukungan penjualan langsung pasca penjualan, dasar-dasar reguler untuk kursus lanjut, pelatihan
sesuai permintaan yang disesuaikan.
Info lebih lanjut di www.buchi.com/academy
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Work-up

Synthesis

Lengkapi portofolio Anda

Evaporasi

Kromatografi

Kami menawarkan solusi khusus untuk rotary
evaporation skala laboratorium untuk R&D atau kontrol
kualitas. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan
kami, kami menawarkan solusi yang dibuat khusus
untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berbeda
dan mencapai kenyamanan tertinggi.

Apa pun kompleksitas atau skala proses pemurnian
Anda, sistem kromatografi preparatif BUCHI dirancang
untuk memenuhi kebutuhan Anda yang terus berubah.
Dengan berbagai kolom kromatografi flash kinerja
tinggi, kami memberikan Anda solusi optimal yang
cocok untuk alur kerja pemurnian Anda.
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Analysis
Freeze Drying

Melting Point

Freeze Dryer laboratorium pertama kami dengan
Infinite-Technology™ dan Infinite-Control™. Rentang
aplikasi dari R&D hingga kontrol kualitas pada berbagai
segmen pasar. Solusi kami menonjol karena efisiensi
dan kemampuan praktisnya.

Untuk menentukan titik didih dan titik didih Anda
dengan akurasi tinggi, penentuan visual atau otomatis
dan paket kualifikasi opsional yang memenuhi standar
regulasi tertinggi.
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Pesan utama bagi pelanggan kami
BUCHI memberikan nilai tambah
“Quality in your hands” merupakan prinsip dasar yang membentuk filosofi dan tindakan kami. Prinsip dasar
ini menantang kami untuk memberikan pelayanan handal yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Itu artinya
kami harus terus dekat dengan para pelanggan kami. Itulah mengapa kami selalu menjaga hubungan kami dengan
Anda serta terus bekerja keras untuk lebih memahami Anda dan bisnis Anda dengan lebih baik.
Kompeten

Aman

Kami
menjamin
kualitas
dan
fungsionalitas peralatan kami dan akan
terus membantu Anda dengan cepat dan
efisien apabila ada terjadi suatu hal yang
tidak berjalan sesuai keinginan Anda.

Dengan kerja sam yang erat dengan
Anda, kami melakukan segala daya kami
untuk menghasilkan produk, sistem,
solusi, aplikasi dan layanan kami seaman
mungkin bagi orang-orang dan
lingkungan.

Hemat biaya

Global

Kami berusaha keras untuk menciptakan
keuntungan ekonomi yang tinggi dan nilai
tambah maksimum untuk Anda.

Sebagai bisnis milik keluarga internasional
dengan anak perusahaan sendiri dan
distributor yang memenuhi syarat, kami
hadir di mana pun Anda berada.

Mudah

Berkelanjutan

Kami mendukung Anda dengan
menyediakan solusi yang dirancang
secara cermat serta instrumen dan
sistem yang mudah dioperasikan.

Kami mendukung proses yang ramah
lingkungan dan pembuatan produk yang
memiliki jangka waktu penggunaan yang
panjang. Kami memanfaatkan teknologi
mutakhir untuk meminimalkan dampak
terhadap lingkungan.

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15332
T +62 21 2222 9478
F +62 21 5568 7906
indonesia@buchi.com

www.buchi.com

bahasa asli dan menjadi dasar untuk semua terjemahan ke bahasa lain.

Terpercaya

pemberitahuan / Quality Systems ISO 9001. Versi Bahasa Inggris merupakan versi

Kami memiliki keahlian teknologi dan
pengalaman puluhan tahun yang
diperlukan untuk memberikan dukungan
yang kompeten dan bekerja dengan
Anda untuk terus meningkatkan layanan
kami.

11595620C id 2108 / Data teknis dapat berubah sewaktu-waktu tanpa

Kami membantu Anda dengan cara menyediakan
produk, sistem, solusi, aplikasi dan layanan berkualitas
tinggi yang menawarkan nilai tambah untuk Anda. Hal
tersebut memungkinkan Anda untuk fokus pada
keseluruhan proses dan pekerjaan Anda.

